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Omtyckt pizzabagare sadlar om efter 30 år
För 30 år sedan hade Hälleforsnäs bland annat två livsmedelsbutiker, en tobaksaffär, en
bensinmack, en vitvaru- och
tv/radioaffär, ett bankkontor, en
restaurang, en korvkiosk en pizzabutik, där Flensbon Osman
Bostanci jobbade. Ett tillfälligt
jobb, tänkte han. 30 år senare bestämde han sig för att sadla om.
— Jag har trivts mycket bra, annars skulle jag inte ha stannat, säger
Osman som köpte pizzerian från sin
arbetsgivare 1989. Efter att ha bakat
tusentals pizzor och kebabrullar har
han nu sålt företaget.
— 30 år i samma bransch får räcka.
Jag vill göra något annat, säger han.
Den 1 maj bytte Pizzeria Maestro
ägare, en ung man från Vingåker är
den nya ägaren.
— Han är i samma ålder som jag
var när jag köpte pizzerian. Han
verkar trevlig och ödmjuk och jag
hoppas att Hälleforsnäsborna välkomnar honom lika varmt som de
gjorde när jag tog över pizzerian.
Kunderna har höjt Osman Bostancis pizzor till skyarna. ”De bästa
pizzan jag någonsin har ätit” säger
många efter ett besök på vår pizzeria. Ribban har lagts högt när en ny
pizzabagare ska ta över.
— All pizzabagare har sina egna
recept så jag förväntar mig inte att
allt ska smaka exakt likadant. Jag är
glad att folk tycker om mina pizzor

men det handlar inte om några
ovanliga recept eller speciella ingredienser. Jag lägger lite mer tid och
kärlek på pizzor, och speciellt pizzabottnen, Det är nog hemligheten,
om det finns någon.

Från klädaffär till pizzeria
Pizzabutiken vid trevägskorsningen intill Bruksskolan finns i affärslokalen Centralgården som
byggdes 1937. I lokalen fanns klädaffärer i cirka 50 år, först Sjöbergs
och mellan 1978 och 1984 två andra
företagare som också sålde kläder.
Sedan gjordes lokalen om till en pizzabutik. Till en början var en del
Hälleforsnäsbor sin vana trogen och
åkte till Flen för att hämta sin pizza.
På hösten 1987 fick pizzerian Go’biten, som den hette då, en ny ägare
och döptes om till Maestro.
— I början tänkte jag att jag säljer
företaget efter fem-sex år, men jag
har trivts så bra att det blev lite mer
än så, säger Osman och ler.
— Nu ska jag njuta av sommaren
under par månader och bara ta det
lugnt. Det är faktiskt både psykiskt
och även fysiskt ansträngande att
jobba som pizzabagare. På hösten
ska jag fundera på vad jag ska göra
sedan. Jag är 58 år gammal och har
några år kvar till pensionen. Det blir
nog något vanligt jobb – dagtid, fem
dagar i veckan. Det räcker med sena
kvällar och helger.
Jarmo Haapamäki

Villabrand i Hälleforsnäs
Den 22 maj, samma morgon som denna tidning skulle till
tryck, utbröt en häftig brand i ett bostadshus på Norra
Torggatan i Hälleforsnäs. Huset brann ner nästan till
grunden och är bortom all räddning.
När ägaren till huset, en 42-årig man, vaknade upp vid sjutiden
stod huset han bodde i lågor. Grannen berättar att husägaren
fick rädda sig från det brinnande huset genom att hoppa ut
genom fönstret. Han klarade sig nästan helskinnad och ådrog
sig endast brännskador på sina händer. Hans hund lyckades
att ta sig ut från det brinnande huset utan skador.
Brandorsaken är ännu okänd. Polisen misstänker inget brott.

Foto: Jarmo Haapamäki

osman Bostanci (på bild) har sålt pizzeria maestro i Hälleforsnäs till
27-årige ali Göksu från Vingåker. ”Han äger en pizzeria i Vingåker
och är alltså ingen nybörjare. alla pizzabagare har sina egna recept
men jag har gett honom många goda råd och två av mina anställda
stannar kvar så skillnaden på våra pizzor borde inte vara jättestor.
Jag önskar den nya ägaren all lycka och hoppas att Hälleforsnäsborna
ger honom en god chans”, säger osman.

Foto: Jarmo Haapamäki

Hembygdsföreningens
nya årsskrift 2018
Häftet som Mellösa hembygdsförening ger ut varje
år innehåller ofta intressant
läsning som ger en inblick i
både nutida och gamla händelser på orten.

I omslaget till årets skrift
visas bild på Tage Claesson,
som avled den 11 december
2017. Tage var aktivt i olika
föreningar på orten och
bland annat redaktör på
tidningen Folket 1955–1991.
En längre artikel om hans
liv finns att läsa i skriften.
Bland andra artiklar kan
nämnas den om storskojaren Keiser, som 1920 fick
stora delar av Mellösa att
tro på hans löften om riklig
betalning om hästar och arbetskaft.
Man kan även läsa bland
annat om de nya ägarna till
måttstocksfabriken, om den
gamla kanonvägen från
Bruket och mycket mer.
Skriften finns att köpa på
Mellösa hembygdsgård.
Den skickas utan extra
kostnad till alla hembygdsföreningens medlemmar.

Fröken Larsson öppnade ett café
”Det var en ren slump att vi
hamnade i Hälleforsnäs. Det
var jag som körde fel”, berättar
Monica Larsson som tillsammans med sin mor Harriet
Larsson skulle till en husvisning i Flen.
Det blev inget husköp i Flen.
Harriet blev förälskad i Hälleforsnäs och köpte hus vid Bruksdammen, dit hon flyttade med sin lilla
hund för cirka tio år sedan.
Monicas mor Harriet har på
kort tid blivit bekant för många
Hälleforsnäsbor. Under några
somrar har Harriet drivit ett gemytligt sommarcafé på sin bakgård. Ibland har kaffestunden
förgyllts med sång och musik
med lokala artister, eller med den
egna dottern som varit på besök.
— Jag har sjungit hela mitt liv,
säger Monica, som uppträtt flitigt
med olika artister och band,
framförallt när hon bodde i
Stockholm. Hon har även arbetat
som sångcoach.
Monicas skivinspelningar kan
man höra bland annat på Spotify.
— Jag jobbade många år på
ungdomskulturhuset Fryshuset i
Stockholm. Jag tyckte om mitt
jobb men till slut blev livet i
Stockholm för hektiskt. Jag
märkte att jag hade börjat tillbringa allt mer tid i Hälleforsnäs.
Jag var på väg hit hela tiden utan
att jag märkte det själv.
Till slut tog Monica steget och
flyttade till Hälleforsnäs.
— Både min mor och mormor
har drivit ett café. Det var nog
oundvikligt att även jag skulle
öppna ett fik, skrattar Monica.
Fröken Larssons nya café med
nybryggt kaffe, hembakat kaf-

”Det var oundvikligt att jag skulle öppna ett fik. Det finns väl i generna
när både min mormor ja mor har drivit ett café” säger sångerskan och
mångsysslaren monica Larsson, som sadlade om, flyttade till lugnet i Hälleforsnäs och öppnade ett fik.
Foto: Jarmo Haapamäki

febröd och lättare maträtter
ligger mitt i byn, i fastigheten
mellan Folkets hus och tandläkaren.
— Jag har inte öppet varje
dag men jag tar gärna emot
bokningar i fall ett sällskap
vill boka bord då jag normalt
inte har öppet. Jag kommer
också ha cateringverksamhet.
Hör gärna av er och berätta
om era önskemål!

Vi välkomnar Fröken Larssons café till byn och önskar
Monica lycka och framgång
här!
Jarmo Haapamäki

Fotnot: sångerskan Monica
Larsson uppträder på
Malmköpings Camping den
29 juni samt i Mellösa kyrka
den 15 juli, då tillsammans
med operasångerskan
Pamela Claire Jansson.

Hälleforsnäs Tandhälsovård

Kvalitet, noggrannhet och personlig service

Semesterstängt v. 27–31
Vi önskar alla en skön sommar!

Storgatan 16, 648 30 Hälleforsnäs Tel. 0157-400 60
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Tumstocksfabriken i Mellösa renoveras
Den gamla tumstocksfabriken, Mellösaverken, sjuder av
liv. Den övre våningen håller
på att förvandlas till lägenheter, medan den nedersta våningen hyrs ut till lokala
företagare. Ägarparet kommer själva att bo och arbeta på
mellanplanen.
Konstnärerna David Taylor, som
kommer från Skottland, och Åsa
Lockner, som är uppvuxen i
Solna, har tagit sig an utmaningen att renovera den gamla
industrilokalen. De träffades på
Konstfack, där de studerade
samtidigt i slutet av 1990-talet.
Åsa och David flyttade ihop i
en lägenhet i Stockholm men
skaffade snart även ett sommarställe på landet, en torp strax
utanför Hälleforsnäs.
Konstnärsparet letade efter en
gammal charmig industrilokal
som de kunde göra om till både
ateljéer och bostad. David arbetar
med större metallverk och behöver en lokal där han bland annat
kan svetsa. Åsa har specialiserat
sig på små metallföremål.
En lämplig byggnad fanns i
Mellösa, nämligen den gamla
tumstocksfabriken vid Mellösabron. Det höll på att bli en affär
redan för åtta år sedan, men ägaren, ”Färg- och kakelmästarn”
Lasse Jansson, var ännu inte
redo att sälja.
Till slut, för två år sedan, kom
parterna överens. Lasse behöll
husen bakom fabriken och Åsa
och David fick köpa den stora tegelbyggnaden.

konsthantverkarna Åsa Lockner och David taylor köpte den gamla tumstocksfabriken vid utkanten av mellösa för
två år sedan. Efter en del byråkratiska hinder kunde de börja renovera den stora tegelbyggnaden. När allt är klart
blir det sju lägenheter i övervåningen och en större lägenhet med ateljé för ägarfamiljen i mellanvåningen. i den
nedersta våningsplanen har paret hyrt ut lokaler till företagare.
Foto: Jarmo Haapamäki
Tumstocksfabriken byggdes
1909 men har byggts ut på 1950talet och delvist renoverats i
etapper efter det. Men Konstnärsparet hade fortfarande ett
enormt arbete framför sig.
Konstnärerna valde att bosätta
sig i den mellersta våningen,
där de även har sina arbetslokaler. Dels för att kunna ha råd att
värma upp den 1300 kvadratmeter stora byggnaden har den
övre våningen sakta men säkert
förvandlats till lägenheter för
uthyrning.
— Tre av de sju lägenheterna
är i princip klara och är redan
uthyrda, berättar Åsa.
— Vi flyttade inte från Stockholm för att vi inte gillar människor. Vi vill ha lite liv och

rörelse runt oss. Dessutom
måste vi naturligtvis tänka ekonomiskt. Vi räknar inte med att
få någon pension att tala om,
konsthantverkare som vi är.
På bottenplanen, som ännu
inte genomgått någon större renovering, finns i dagsläget Per
Lisells företag LKM Solutions
AB som sysslar med flytt, flyttstäd och magasinering samt
Anton Schneiders och Anja
Hellström företag Mojave
Grönt AB, som odlar olika grönsaker.
— Vi har fortfarande ett par
större utrymmen som vi kan
hyra ut till företagare. Vi har
väntat med renoveringen där
tills vi vet vilka behov hyresgästerna kan tänkas att ha.
Jarmo Haapamäki

ffert!
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tumstocksfabriken i mellösa innan den byggdes ut på 1950-talet.
Ni vet väl att ni även kan prenumerera på vår tidning?

anton Schneider och anja Hellström
startade sitt företag mojave Grönt
cirka aB för ett år sedan. paret odlar
grönsaker på Grinda gård utanför
malmköping med förodlar sina växter i mellösaverkets bottenvåning.

• Utför reparationer, omoch tillbyggnader
• Lång erfarenhet
i byggbranschen
• Vi åtar oss allt
från grund till nock
• Innehar F-skattsedel

Jan-Olof Gustafsson, Kärrängsvägen 4, 64031 Mellösa
e-post: janne@mellosabygg.se
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Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter, tryckfel eller ändringar.

På gång

ett urval av olika evenemang
i tidningens utgivningsområde

Sammanställd av Arnold Renting. Skicka in evenemangstips med
arrangörens kontaktuppgifter via e-post till guiden@halleforsnas.se
eller till brevlådan utanför tidningsredaktionen, Torsbovägen 7.
Nästa deadline: lördagen den 18 augusti 2018

Bilbingo fredagar 25/5—7/9, Edströmsvallen Hälleforsnäs
Försäljning av brickor kl 17.30–19 Spelstart: kl 18.45
Kolhusteatern (Bruket) Hemsida: kolhusteatern.se
Sommarens föreställning ”Råttfångaren”, en musikal baserad på
den klassiska sagan Råttfångaren i Hameln spelas 27/7—18/8.
Musik: Per Hägglund och Joakim Thåström, scenbearbetning:
Rikard Bergqvist, regi: Jesper Bengtsson
Konstgalleriet Hälleforsnäs öppet tis-fre 11–17, lör–sön 10–14
lör 9/6 – 2/9 ”Botaniska Betraktelser” Gunnel Sahlin (glas).
Galleriet delar lokal på Bruket med Bruksmuseum Hälleforsnäs som
har samma öppettider.
Mellösa hembygdsgård intill Mellösa kyrka har Sommarkafé varje
lördag och söndag 30/6–19/8 kl 13–17. Kaffeservering, utställningar, hembygdsmaterial
Utställningar på hembygdsgården i Mellösa
30/6–1/7 Harriet Nordin - smycken. Ingrid Malmqwist - stickat, Maggan Lindström - lappteknik, Agneta Karlsson-akvarell, Anneli Ekstrandakvarell, Gun-Britt Karlsson - akvarell, Christer Uddin – släktforskning
7–8/7 Camilla Martinsson - barnkläder., Carina Sundin - akvarell,
Ann-Katrin Elofsson - stickat, Monika Åkerblom - lappteknik, Kyrkskolans förskoleklass, Gun-Britt Gunnarsson - akvarell, Monica
Rydegren - textil (lördag barnkuldag)
14–15/7 Birgitta Andersson - gräskronor/korndockor/fällsömnad,
Britt-Louise Larsson-olja/akvarell, Gunnar Andersson och Mats Modinträ/tråd,Katarina Nilsson- redesign o nytt, Jonas Forslund -akvarell,
Torsten Höglund - olja
21–22/7 Ann-Marie Ek - trasmattor, Janet Lövdahl - smycken/stickade
sjalar, Cecilia Järvinen- tovat o sytt, redesign o nytt, Eva Ländin – akvarell, Mattias Höög - skedtäljare
28–29/7 Anki Lidqvist - stickat, Margareta Gustafsson- mattor, Bruksvävarna - textil/stickat, Tage Walberg-olja/djur och natur
4–5/8 Färgklickarna - målningar, Greta Gustafsson - kramgoa dockor,
Margareta Norling – stickat, Carina Hane - olja, Flensbygdens biodlarförening - utställning och försäljning
11–12/8 Maria Nordlander – textilhantverk, Ingegerd Besterman textil, Eva-Karin och Mats Nilsson - keramik/ull/glaskonst, Christina
Thinsz, Margit Bäfve - olja, Embe Maj-Britt Hansson – akvarell/olja,
Thomas Thoresson - akvarell/olja
18–19-8 Jenny Leonardz – silversmide, Rose-Marie Vikström – handmålat porslin/smycken, Bosse Wärmell – Rune Wärmells minnesutställning, Majvor Ekholm – akvarell
Sång och musik hembygdsgården lördagar kl 14
söndagar öppen scen
lör 30/6 Glenn ”Glade Glenn” Sundberg - dragspel och sång
lör 7/7 Barnkuldag!
lör 14/7 ”Nära ting” med visor, schlagers och evergreens
lör 21/7 Lennart Johansson - rock, pop, visor och svensktopp
lör 28/7 ”Grovt och grant” med Malmabygdens spelmän

lör 4/8 Bullgubbar – durspel i folkton
lör 1/8 Lutte Berg och Simon Stålspets – gitarrduo
lör 18/8 Jan-Gunnar Wallenberg – svenska visor
Konserter i Mellösa kyrka
sön 27/5, Sommarkonsert med körer samt instrumentalister kl 18
ons 30/5 ”Silent Noon” med elever från Kulturskolan i Flen kl 19
sön 8/7 Näshulta manskör kl 18
sön 15/7 Pamela Claire Jansson, Monica Larsson och Kenneth
Willgren. Musikalsånger, soul, blues m.m. kl 17
OK Tjärnens Naturpasset / Trim-OL pågår 15/5–15/8 2018
Paket med karta och kontrollbeskrivning kan köpas på Turistbyrån i
Hälleforsnäs. Se även ”Inskickat” på sidan 6.
PRO Hälleforsnäs-Mellösa aktiviteter och friskvård
tisdagar boule på Edströmsvallen kl 9.30–11
torsdagar bowling i Sporthallen i Flen kl 9.30–11
ons 13/6 PRO sommarfest på Edströmsvallen kl 13.30-16
Kontaktperson: Jan Fägerstad, tel: 0730-76 19 35
sön 22/8 medlemsträff på Hälleforsnäs Folkets Hus kl 13.30–16
Konserter på Teater Klämman Fridals gård, Mellösa tel.
0735-99 76 92 Hemsida: www.teaterklamman.se Konsertstart
kl 19.30 om inget annat anges. Biljetter ska förbokas.
tor 31/5, Stiko Per Larsson, vandringsturné för barncancerfonden
lör 2/6, Sons of Navarone, bluegrass
lör 6/7 och sön 7/7, Jack Vreeswijk & Love Tholin
ons 11/7, Tina Ahlin, Orsa spelmän och Jonatan Stenson
lör 14/7, Ewert Ljusberg
fre 20/7, Lotta Ramel, Mikael Ramel och Backa Hans
lör 21/7, Eva Tjörnebo och Viskompaniet
tor 26/7, Armborst & Tulpaner
fre 27/7, Fröken Elvis (slutsåld)
lör 28/7 Swing Magnifique
mån 29/9 Filip Jers & Emil Ernebro
lör 4/8 Nicklas Lantz (teater) Romeo och Juliet
fre 10/8 Mikael Rickfors, Jonatan Stenson och Louise Raeder
lör 11/8 Leif Brixmark och New Holland Band
lör 25/8 Stormfrun, sjömansmusik (irländsk och svensk folkmusik)

Teater Rita Prick Sagostigen, Hällarens gård vid Bäckåsen
Årets pjäs ”Prinsen med åsneöron” spelas mellan 10 maj och 4 augusti, se hemsidan för närmare detaljer. Upplevelseparken Sagostigen har öppet varje dag under sommaren.
Hemsida: sagostigen.se
Hälleforsnäs IF fotboll under sommaren
Hemsida: svenskalag.se/HalleforsnasIF
sön 3/6 kl 12 Hälleforsnäs IF seniorer – Björkviks IF (Div 7)
tis 5/6 kl 19 Hälleforsnäs IF seniorer – Tystberga GIF (Div 5)
sön 10/6 kl 16 Hälleforsnäs PF07/08 – Värmbols FC P08 (P10 gr 4)
tor 14/6 kl 19 Hälleforsnäs IF seniorer – Gillberga-Lista IF U (Div 7)
lör 16/6 kl 13.30 Hälleforsnäs IF seniorer – Ericsberg GoIF (Div 5)
sön 24/6 kl 16 Hälleforsnäs PF07/08 – Björkviks IF (P10 grupp 4)
tor 28/6 kl 19 Hälleforsnäs IF seniorer – BK Sport (Div 5)
lör 30/6, kl 12 Hälleforsnäs IF seniorer – Kholm AIK/ SK FK (Div 7)
lör 18/8 kl 13.30 Hälleforsnäs IF seniorer – IFK Nyköping (Div 5)
sön 19/8 kl 12 Hälleforsnäs IF seniorer – Näshulta GoIF (Div 7)
sön 19/8 kl 16 Hälleforsnäs PF07/08 – Flens IF/Södra P-08 (P10 gr 4)
sön 26/8 kl 12 Hälleforsnäs IF seniorer – Österåkers IS (Div 7)

För aktuella öppettider ring 070-277 24 58
eller besök hemsidan mellosaprylmarknad.se
4
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Vi har egen facebook-sida: facebook.com/halleforsnas

Hällefors
föreninge

av konst
Utställni

Kort och gott

Foto: Jarmo Haapamäki
(om iNGEt aNNat aNGES)

Vårmarknaden. Mars månaden var kall men vid vårmarknaden på Folkets
hus den 21 april var det redan varmt vårväder, som har i stort sett hållit
sig till tidningens utgivningsdag. Vi har haft sommarvärme i flera veckor
nu! Fast lite regn då och då skulle inte skada...
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Trollflöjten igen. På bild
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Ännu kortare: Trädgår’n i
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Hälleforsnäs i som mar. Som
rarna 2016–2017 på Bruket
gick tyvärr inte runt.

Herrgölet Hereford
mark
ut i skog och
kolans elever
äldre
tog sig Brukss
ns
n
ola
lle
sk
lfä
n
til
de
å
bil
Vi d tv
er. På
Håvardagen.
r vatteninsekt
ra
de
håstu
de
h
ha
oc
ver
för att håva
olans yngre ele
vid Simmelsjön
den 15 maj. Sk
ag
n.
rd
te
va
ät
hå
sr
de
an
allem
6) so m ha
tipsrun da om
elever (åk 4–
k även gå en
maj. Barnen fic
24
n
de
ag
rd
va

Vi bedriver avel av Hereford på gården Herrgölet i Mellösa.
Vi är en KRAV-Ekologisk Gård.
Vi säljer även köttlådor med ca.10 kg prima Herefordkött. Priset för lådan är 140 kr/kg. Lådorna innehåller
ca. 5 kg färs och ca. 5 kg benfria detaljer såsom
innanlår, ryggbiff, rostbiff, entrecote och högrev.
Försäljningen sker hos Flenmo Byggnadsvård i Stav.
Där kan man även oftast köpa bland annat oxfilé och
köttfärs utan att beställa innan.
Ta chansen nästa gång de sjunger i kyrkan! Det är församlingens ungdomskör
som du inte ska missa. Ett gäng tjejer som sjunger fint och värda att lyssnas
på för ung som gammal”, skriver Margaretha Mannfeldt som tog bilden när
kören sjöng finstämda Mariasånger i Mellösa kyrka den 18 mars.

Beställ: Mari Fredberg • Mobil 0707-41 29 24
eller E-post mariest@live.se

facebook.se/herrgolethereford

Följ oss få facebook så blir du uppdaterad!
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Inskickat
Gratis forum för privatpersoner, ideella föreningar och klubbar inom
tidningens utdelningsområde. Ni får gärna skicka in texter för publicering i Hälleforsnäs Allehanda, insändare eller informativa texter i
artikelform. Skriv alltid under texterna med ditt namn. Vi publicerar
inte texter anonyma avsändare. Bifoga även dina kontaktuppgifter så
att vi kan få tag i dig vid eventuella frågor. Vi förbehåller oss rätten
att redigera allt insänt material. Nästa deadline: lördag 19/5 2018.

anordna tre veteranorienteringstävlingar för veteranerna i Södermanland och Västmanland. Vi kommer också att arrangera Södermanlands distriktsmästerskap i medeldistansorientering den 22.
september.
Som vanligt kommer vi strax efter tävlingssäsongens slut att inbjuda både aktiva orienterare och funktionärer vid våra tävlingar
till en årsavslutning i vårt klubbhus.
Erik ruNDStröm

OK Tjärnen fyller 75 år

Naturpasset/TRIM-orientering

Onsdagen den 1 december 1943, det vill säga för snart 75 år sedan,
bildades OK Tjärnen vid ett sammanträde på Bruksskolan i Hälleforsnäs. Föreningen är därmed den näst äldsta specialorienteringsklubben i Södermanland. 31 mötesdeltagare (troligen alla) anmälde
sig som medlemmar i den nybildade föreningen, och till föreningens första ordförande valdes Nils Östling. Vid mötet beslutade man
också, att årsavgiften för manlig senior skulle vara två kronor och
för damer och juniorer en krona.
Genom åren har bland annat följande hänt i vår förening:
1944 arrangerade OK Tjärnen för första gången en distriktstävling.
Det var starten på uppskattade årligen återkommande distriktseller nationella tävlingsarrangemang.
Redan 1946 genomfördes det första Ärtsoppsloppet, och 1948 startade Gängkavlen. Dessa två interna klubbtävlingar har sedan dess
avslutat vår- respektive höstsäsongen i vår förening.
I början var föreningens manliga tävlingsdeltagare mest framgångsrika. Så var bland annat ett herrlag bestående av Ragnar Widholm, Åke Karlsson och Arne Svensk tvåa på SM-budkavlen
(SM-stafetten) 1951.
Sedan startade Ulla Lindkvists framgångsrika karriär. Hon började
tävlingsorientera på en Gängkavle 1955, där hon vann första sträckan. Sedan följde meriter i form av tre VM-guld, ett EM-guld, sju
NM-guld, elva SM-guld och nio segrar, varav åtta i rad, vid O-ringens femdagarsorientering. 1964 utsågs hon till årets idrottskvinna i
Sverige.
I mitten av 1960-talet började vi rita egna orienteringskartor. Den
första togs i bruk 1967, och sedan dess har vi själva ritat eller låtit
rita kartor över cirka 125 kvadratkilometer runt Hälleforsnäs.
Till en början var möten och övriga sammankomster förlagda till
olika lokaler. Vår vedeldade bastu vid Tallsjön var då den enda permanenta samlingspunkten. Vårt klubbhus ”Tjärnhuset” på Torsbovägen invigdes i juni 1981 efter ett omfattande renoveringsarbete,
som utfördes av medlemmar i föreningen. Huset används idag flitigt för framför allt ungdomsverksamhet, motionsverksamhet och
sammanträden.
OK Tjärnens nuvarande verksamhet kan sägas stå på tre ben: ungdomsverksamhet, motionsverksamhet och tävlingsverksamhet.
Dessa tre ben tänker vi uppmärksamma lite extra i år – 75-årsjubileumsåret.
Ungdomsverksamheten poängterar vi vid årets Gängkavle (se särskild inbjudan) där vi hoppas att alla cirka 30 deltagarna i vår orienteringsskola och deras föräldrar kommer att vara med,
tillsammans med övriga mer eller mindre aktiva Tjärnenmedlemmar. Då kommer vi också att ha våravslutning för orienteringsskolan.
Gängkavlen genomfördes första gången 1948, för 70 år sedan.
Motionsverksamheten brukar i första hand genomföras som Trimorientering under 15/5 – 15/8. I år uppgraderar vi arrangemanget
och kallar det också Naturpasset. Härigenom får deltagarna möjlighet att deltaga i en riksomfattande utlottning av priser, förutom
sedvanliga lokala priser. Vi kommer också att inbjuda deltagarna
till en gemensam prisutdelning i vårt klubbhus i slutet av augusti.
Tävlingsverksamheten består av två delar: Dels våra medlemmars
eget tävlande, dels våra tävlingsarrangemang. I år kommer vi att

Naturpasset/TRIM har startat. 34 fasta kontroller finns inritade på
kartan. Kontrollerna är placerade i terrängen norr och nordväst om
Hälleforsnäs. Kontrollerna finns uppsatta till och med 15 augusti.
Kartpaket finns att köpa på Turistbyrån i Hälleforsnäs för 50 kr.
Utlottning av priser sker på inlämnade kontrollstämplade startkort.
För ytterligare upplysningar kontakta Karl-Yngve Lindström på
telefon 0157-40385.
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kJELL CarLSSoN

Mellösa Bygderåd bildades den 18 mars
Cirka 30 personer kom till mötet i Mellösagården där bygderådet
bildades en solig söndagseftermiddag den 18 mars.
Föreningen ska verka för att skapa förutsättning och delaktighet
för alla som bor i Mellösa,
• att vara en aktiv part i samarbetet för invånare, kommun, företag, föreningar och övriga organisationer i Mellösa
• att skapa utrymme för dialog, samtal och idéspridning
• att verka för en levande landsbygd
• att skapa förutsättningar för människor, verksamheter och företag att växa och utvecklas.
Till ordförande valdes Stina Näslund och till sekreterare valdes
Margareta Ellnebo. Till kassör valdes Sara Karlsson och till övriga
styrelseledamöter Markus Hultcrantz, Åsa Lockner, Claes Arvidsson, Marie Nordin, Elisabeth Behrenfeldt och Hans Andersson.
Christina Thinsz valdes till suppleant.
Mötet beslutade att medlemsavgift för 2018 är 100 kr och även 100
kr för 2019.
Om du vill bli medlem och bidra till bygderådets arbete håll utkik
efter inbjudan till att bli medlem!
marGarEtHa maNNFELDt

Kyrkskolans öde diskuterades
Mellösa Bygderåd rivstartade direkt med sitt arbete efter bildandet
med att engagera sig i skolfrågan och bjöd in politiker och intresserade Mellösabor till ett informationsmöte i Mellösagården söndagen den 6 maj. Mötet handlade om Kyrkskolans placering och de
två alternativ som finns. Kyrkskolan ska enligt planerna antingen
byggas ut på sin nuvarande plats eller en ny skola kan byggas vid
Tomtebo förskola på andra sidan Mellösa.
Alla partier i Flens kommun hade representanter på plats. Lotta
Finstorp hade rollen som mötets moderator och höll ordning på
vilka som önskade ställa frågor och att de som pratade höll sig till
tidsschemat för mötet. Hon hade också i förväg skrivit ner de frågor
och funderingar som skrivits på facebook i detta ärende så även de
frågorna blev besvarade.
De två förslagen presenterades av Roger Tiefensee ordförande i
BUK-nämnden och Anders Iwerbo ordförande i Flens Kommunfastigheter AB. Inbjuden var även Katarina Johansson, Mellösabo
och arkitekt som i sin profession ritar förskolor och skolor. Hon visade tydliga bilder över alternativen. Katarina visade olika vägval
som leder till de två alternativen för att tydliggöra vissa problem
som uppstår i trafikflödet och måste tas med i beräkningarna redan

Skicka gärna in texter och bilder för publicering i tidningen. Vi väljer dock naturligtvis själva vad som kommer med.

nu och det gällde båda alternativen. Hon visade även ett ytterligare
alternativ på ombyggnationen som inkluderade en ny sporthall
bakom Mellösagården som hon skissat och räknat på.
Oron över om beslutet om skola i Mellösa kan rivas upp efter valet
uppkom på mötet. Mötesdeltagarna uppfattade att samtliga partier
var positiva till skola i Mellösa oavsett valresultat i höst.
Tidsplanen för beslut i placeringen av Kyrkskolan var svår att
ange enligt Roger Tiefensee men inget beslut kommer att hinnas
med före valet, kanske inte förrän nästa år.
Mötet avslutades med en allmän frågestund. Många frågor blev
besvarade men långtifrån alla.
Alla mötesdeltagare var enade om att vi ska ha en skola i Mellösa.
Däremot finns olika tankar och funderingar om vilket förslag som
är det bästa. Mer fakta måste tas fram för att kunna avgöra det.
På Mellösas hemsida mellosa.nu under rubriken ”Nyheter” finns
länkar till Roger, Anders och Katarinas presentationer.
marGarEtHa maNNFELDt

övre raden från vänster: Berit Eriksson, rolf Lundqvist, Hans Claesson,
per-olov Lindström, ann-Britt Wickström, Henry Bark, Håkan pettersson,tom
Gustavsson. knästående: tom-Erik Hedberg, Sittande: Weine Gustavsson

Än lever bruksandan från JF-tiden
När toaletternas hjältinna kom till byn
Det ska visst till en kändis till Mellösagården för att kommunen ska
få fart på sina uppdrag. Den 9 mars var Mellösagården full av stolar
från scenen ända in till fönstren inne i matsalen. Närmare bestämt
250 platser. Biljetterna var slutsålda några veckor innan showdatum.
Det som drog så många var komikern Babben Larsson, som uppträdde i Mellösa på sin turné ”Expedition Babben” under våren.
Hon hade som mål att hitta fyra för henne nya orter i varje landskap. De första sex landskapen avklarades 2016, då turnén genomfördes för första gången. I år kunde även Sörmland prickas av och
en av de fyra orter som besöktes i landskapet var Mellösa.
Mellösagården har, som ni säkert vet, återigen blivit godkänd för att få inrymma fler
personer än 50, men allt som
kommunen ska åtgärda i lokalen är ännu inte gjorda.
Tack vare Babbens besök kan
vi dock pricka av några saker
på listan. Hade hon inte dykt
upp så hade nog inte toaletten
som stått trasig länge blivit utbytt, ej heller de rum som finns
under scenen rensats och stäFoto: marGarEtHa maNNFELDt
dats och belysning på några
Babben Larsson och ”Expedition Babplatser fixats. Så stort tack till ben” ska plöja sig igenom alla 25 landdig Babben!
skap i Sverige. Den 9 mars uppträdde
marGarEtHa maNNFELDt hon i mellösa.

Fredagen den 19 januari 2018 träffades Järnförädlingens labb-gäng
traditionsenligt för en födelsedagsfest. Sedan början av 1970-talet
har man uppvaktat när någon i gänget har fyllt jämnt.
Den här gången var det fyra stycken: Henry Bark 90 år, Weine
Gustavsson 80 är samt Tom Gustavsson och Tom-Erik Hedberg 70
år. Därav sammanslagningen den 19 januari.
JF:s laboratorium var en arbetsplats där det var vanligt att ungdomar började efter realexamen och utförde analyser på järnet och
gjutsanden, hårdhet och dragprov på gjutna provstavar eller slipade
strukturprov för mikroskopkontroll.
Hans Claesson började efter skolan redan 1955.
Laboratoriet var en arbetsplats där gott kamratskap var rådande
och "practical jokes" regelbundet förekommande och "glädjespridaren" höll ångan uppe även när det var motigt.
Sammanhållningen stärktes även genom deltagande med korplag
i fotboll och bandy där vi nådde framskjutna placeringar. I fikarummet rapporterades om dråpliga historier från dessa matcher. Kämpaglöden var det inget fel på. Gulnade foton hänger fortfarande
kvar. En del av labbet är ju bevarat som museum.
En annan anledning till sammanhållning är det tipsbolag med sex
deltagare som Weine Gustavsson startade för 53 år sedan och fortfarande är i gång. Hos Svenska Spel har man ej hört talas om något
som är äldre.
Många ungdomar som arbetat eller har praktiserat på "labb" har
haft stor nytta av den tiden. En del har arbetat kvar på JF och erhållit
ledande befattningar på olika avdelningar.
Flera har flyttat och med sin praktik och referenser från JF har de
erhållit chefsbefattningar i andra företag.
HENry Bark
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